
I. Egzamin maturalny 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie 

przeprowadzany tylko w części pisemnej. 

2. W 2020 r. absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego zdają ten egzamin i uzyskują 

świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu 

maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.  

Natomiast ci absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do egzaminu 

maturalnego tylko w części ustnej, w celu otrzymania świadectwa dojrzałości, nie przystępują do 

tego egzaminu. Otrzymują oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego 

przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do 

uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 

przedmiotu dodatkowego. 

3. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. nie przystępowali do egzaminu maturalnego w części 

ustnej, na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości oraz zaświadczeniu o wynikach 

egzaminu maturalnego w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotów obowiązkowych 

oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej wpisuje się „W 2020 r. egzaminu nie 

przeprowadzano”.  

Absolwenci, którzy w 2020 r. przystępowali do egzaminu maturalnego i nie uzyskali ze wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej wymaganych co najmniej 30% punktów możliwych 

do uzyskania, przystępując ponownie w kolejnych latach do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów, w celu uzyskania świadectwa dojrzałości, są obowiązani przystąpić 

również do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych. 

Rozporządzenia reguluje, m.in.: 

-  kwestie dotyczące losowania numerów stolików na egzaminie maturalnym w części pisemnej, gdzie 

losowanie przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu w 

obecności zdającego, 

- skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego – co najmniej dwóch 

nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin 

maturalny i nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu, a drugi zatrudniony jest w innej 

szkole, placówce, 

- w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające 

kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub 

placówce, a także przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki 

doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela. 
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